
 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ที่  56/2563  

เรื่อง  โครงการประกวดภาพถ่าย  “พอเพียง สู้ภัยโควิด-19” 
…………………………….......………. 

 
 ตามแผนงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ประจ าปีบัญชี 2563  พันธกิจที่ 3                   

การบริหารจัดการด้านการออม  แผนงานที่ 2  การส่งเสริม พัฒนาความรู้ด้านการออม  กลยุทธ์การส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้

เกี่ยวกบัการออม  โดยยึดหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ไดก้ าหนดกิจกรรมการจัดประกวดภาพถ่าย “พอเพียง”  

ประกอบกบัคณะกรรมการด าเนนิการฯ ในการประชุมครั้งที่  8/2563  เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  เห็นชอบให้

สหกรณ์ฯ จัดโครงการ “ภาพถ่าย พอเพียง สู้โควิด-19”  เพือ่ใหส้มาชิกเห็นความส าคัญ  และน าเอาแนวทางหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  และการประหยัดอดออม  มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) 
 

 สหกรณ์ฯ เชญิชวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ  เข้าร่วมประกวดภาพถ่าย  ชิงเงินรางวัล  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1.  หัวข้อที่ใช้ในการประกวด 
           “พอเพียง สู้ภัยโควิด-19” 
 
2.  ประเภทผู้ส่งเข้าประกวด  
         สมาชิก และสมาชิกสมทบ  (คณะกรรมการด าเนินการ  ฝ่ายจัดการฯ  และคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง
กับการประกวดไม่มีสิทธเิข้าร่วมโครงการฯ) 
 
3.  รางวัล 
  -  รางวัลชนะเลศิ      จ านวน  3,000  บาท 
  -  รางวัลรองชนะเลิศ  2  รางวัล รางวัลละ 1,000  บาท  จ านวน  2,000  บาท 
 
4.  เง่ือนไขในการส่งภาพเข้าประกวด 

(1)  ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์สง่ภาพประกวดได้  คนละไม่เกิน 3 ผลงาน 
  (2)  ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง  ห้ามเลียนแบบ  คัดลอกหรอืกระท า                
การใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิผ์ู้อื่น โดยภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรือ่งลิขสทิธิ์จากหนว่ยงานต่าง ๆ                 
รวมไปถงึต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทัง้นี ้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรือ่งการละเมิดลิขสิทธิท์ี่
เจ้าของผลงาน มีสญัญาผูกพันตอ่บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซ่ึงเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนีเ้อง 



      (3)  เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือโทรศัพท์มือถือ ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียดไม่ต่ ากว่า 
5 ล้านพิกเซลขึ้นไป  การส่งภาพเข้าประกวดไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้
และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงปรับสี-แสง,  น้ าหนกัของภาพ,  สามารถปรับสี  ตกแต่งแก้ไขในดา้นเทคนคิ  เพื่อให้ภาพมี
คุณภาพดีขึ้น  และการลบรอยฝุ่นหรือรอยสกปรกเท่านั้น โดยภาพจะยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ  ทั้งนี้                  
หากพบปัญหาข้อสงสัยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน  
     (4)  รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG หรือ TIFF (ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE หรือไฟล์ที่เปน็                
สกุลอื่น) 
     (5)  ส่งไฟล์ภาพในรูปของแผ่น CD-ROM พร้อมเอกสารใบสมัครที่กรอกรายละเอยีดครบถ้วน                   
และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่น CD-ROM หรือภาพถ่ายคืน               
  
  การตั้งช่ือไฟล์ภาพที่ส่งประกวด ดังน้ี 
  ล าดับของภาพที่ส่งประกวด_ชื่อผู้สมัคร_นามสกุล_ชื่อผลงาน.JPEG 
  ตัวอย่าง  1_ถุงทอง_มีทรัพย์มาก_วิถีถิ่นใต้.JPEG 
   2_ถุงทอง_มีทรัพย์มาก_ชุมชนคนใต้.JPEG 
 
    (6)  ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเข้ากับแนวคิดและตอบสนองหัวข้อการประกวดที่ก าหนด รวมทั้งภาพ           
ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดและหรือเคยได้รับรางวัลจากที่อื่นมาก่อน  ทั้งไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร 
หนังสือ  แผ่นภาพ  หรือเอกสารใด ๆ ที่ท าขึ้นเพื่อการจ าหน่าย เพื่อโฆษณา 
    (7)  ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะได้รับรางวัลสงูสุดเพียงรางวัลเดียว 
 
5.  ข้อตกลง 

(1)  ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ  รวมทั้งไฟล์ต้นฉบับให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของสหกรณ์ฯ              
ตลอดจนสงวนสิทธิไ์ม่ส่งภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดรวมทั้งไฟล์ต้นฉบับคืนใหแ้ก่ผู้ส่งภาพถ่าย  และสหกรณ์ฯ  มีสิทธิ์น า 
ภาพถ่ายที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ไปแสดงและเผยแพร่  รวมทั้งพิมพ์หรือท าซ้ า  เพื่อใช้ในกิจการของสหกรณ์ฯ ได้                    
โดยไม่ต้องขออนญุาตและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแกเ่จ้าของภาพ 

(2)  สหกรณ์ฯ  สามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทัง้ขอคืนรางวัล หากภาพที่ได้รับรางวัล              
ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขขอ้ใดข้อหนึง่ หรือสามารถพสิูจน์ได้ว่าท าผิดจริง 

(3)  คณะกรรมการด าเนินการ  ฝ่ายจัดการฯ  และคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกวด                
ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าร่วมประกวด 

(4)  ค าตัดสินของคณะกรรมการถือเปน็ข้อยุติ 
 
6.  หลักเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย 

เทคนคิในการถ่ายภาพ  ความสวยงามของภาพ  การจัดองค์ประกอบของภาพ  แนวคิดและความหมาย        
ของภาพ  ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ 
 



7.  ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด 
สมาชิกและสมาชิกสมทบที่สนใจ  สามารถส่งผลงานภาพเข้าประกวดไดด้้วยตนเอง  ระหว่างวนัที่  

15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ท่ีส านักงานสหกรณ์ฯ  อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  หรือสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ โทร. 075-673-172-3 
 
8.  ประกาศรายชื่อ 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล  ทางเวบ็ไซต์สหกรณ์ฯ  https://saving.wu.ac.th/   
 
9.  การมอบรางวัล 
 ก าหนดมอบรางวัลในการประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ประจ าปี 2563  
(จะแจ้งวันที่และเวลาท่ีชัดเจนอกีครั้งหนึ่ง)   
 
                   ประกาศ ณ วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 

                  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาติ  ปรีชาติวงศ์) 
รองประธานกรรมการ คนที่ 1 

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://saving.wu.ac.th/


ใบสมัครการประกวดภาพถ่าย “พอเพียง สู้ภัยโควิด-19” 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผูส้มัคร 
ช่ือ(ไทย)..................................................................... -นามสกุล(ไทย) …………….…………..…..………………..………………………………… 
ช่ือ(อังกฤษ).................................................................-นามสกุล(อังกฤษ)…………….……………....…………………..…………………………… 
เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………..…………………………………………....................................................................... 

เป็น       สมาชิก     สมาชิกสมทบ        เลขทะเบยีนสมาชิกที่…..................................... 
วัน/เดือน/ปี เกิด................................................................เพศ....................................... อายุ............................................. ป ี
ที่อยู่(ท่ีสามารถตดิต่อได้) 
………………………………………………………………………………...........................…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………...........................…………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์............................................................................................Email ……………………………............………………………………..…. 
จ านวนภาพที่ส่งเข้าร่วมประกวด …………………………………………ภาพ 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับภาพถ่าย(สามารถถ่ายเอกสารได้) 
ช่ือผลงาน(ภาษาไทย/อังกฤษ)............................................................................................................................................................... 
ค าบรรยายประกอบภาพ/แนวความคิด................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
ช่ือไฟล์ภาพ (ท่ีระบุ ในCD) ................................................................................................................................................................... 
กล้อง/มือถือถ่ายภาพท่ีใช้ ยี่ห้อ.......................................................รุ่น.....................................เลนส์................................................... 
อุปกรณ์อื่น ๆ........................................................................วันทีถา่ยภาพ........................................................................................... 
สถานท่ีถ่ายภาพ.....................................................................รายละเอียดอื่น ๆ................................................................................... 
 
 

(.............................................................) ผูส้มัคร 
    วันท่ี.............................................. 

 
 
 

(.............................................................)เจ้าหน้าท่ีสหกรณฯ์ 
    วันท่ี.............................................. 


